
 
 
 
 

ניסן תשפ"א טכ"  
.4.202111  

 לכבוד
  ראשי המוסדות להשכלה גבוהה

 המתוקצבים ע"י ות"ת
 

 שלום רב,
 

  יישומיים ולמחקרים וחדשניות ייחודיות פעילויות לעידודקורא  קול הנדון:

איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה  ושיפור לקידוםלעידוד פעילות  הרחבת תכנית ות"ת

 מתוקצבים על ידי ות"תה

 
בישיבתה ביום  ,במסגרת פעילותה לקידום ושיפור איכות ההוראה, הלמידה וההערכה, קיבלה ות"ת

 , את ההחלטה הבאה:18.3.2021
 להשכלה במוסדותפעילות וקידום שיפור איכות ההוראה והלמידה  בהמשך לתכנית ות"ת לעידוד .1

לצורך פיתוח תוספתיים ₪ מיליון  1 סך כולל של להקצותלהרחיב את התכנית ו ות"תמחליטה  , גבוהה
 .המתוקצבים על ידה על ידי המוסדות להשכלה גבוהה שיפותחו ,בנושאיוזמות ומחקרים יישומיים 

 על המתוקצבים גבוהה להשכלה מוסדותעידוד הבקול הקורא ל לצאת ות"ת מחליטהבהמשך לכך,  .2
 איכות ושיפור קידוםל םייישומי ולמחקרים וחדשניות ייחודיות לפעילויות הצעות להגיש"ת ות ידי

המצורף להחלטה זו ומהווה חלק  ,הקורא קולב כמפורט גבוהה להשכלה במוסדות והלמידה ההוראה
 .בלתי נפרד ממנה

 .זוכות מכל מוסדההצעות מספר הועל  הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו מכל מוסד אין .3
ותדרג אותם בהתאם  את הצעות המוסדות תבחן לצורך זה, ות"ת שתמונה ע"י ת שיפוטועד .4

וכל הצעה תתוקצב  ותבחר את ההצעות הזוכות לקריטריונים ואמות המידה המפורטים בקול הקורא
יובא לאישור מלש"ח. הרכב ועדת השיפוט  1בהתאם למיקומה בסדר הדירוג עד למיצוי מלוא הסך של 

יתוקצבו באופן חד פעמי  ותהזוכ ההצעות .ועדה תפעל בהתאם לתקנון הקבוע בהחלטת ות"תוות"ת וה
מעלות ההצעה. המוסד הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים  75%על ידי ות"ת בגובה של עד 

 מעלות ההצעה. 25%בשיעור של לפחות 
 לאחר בחירת ההצעות, תקבל ות"ת עדכון בנושא.  .5

 

 להגשת הצעה סף תנאי

 מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת

  ההצעות

, ללא הגבלה על מספר ההצעות אשר יוגשו בכל התחומים כמפורט להלןניתן יהיה להגיש הצעות בשני  .1

 .תחום

ייחודיות הפעילות ולתרומתה המתוכנן, הפעילות היקף התייחסות לאופי הפעילות, על כל הצעה לכלול  .2

 לשיפור איכות ההוראה והלמידה, מעבר לסטנדרט הקיים והמוכר. 

 העלויות הצפויות לקיומה של הפעילות.על כל הצעה לכלול פירוט  .3
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  תחום א':

 יוזמה ופעילות ייחודית וחדשנית המקדמת הוראה, למידה והערכה 

 תכנית כללית להמשכו של הפרויקט לאורך זמן., לרבות יישומית ומפורטתתכנית פעולה על ההצעה לכלול 

       

 הקריטריונים לשיפוט יכללו את ההיבטים הבאים:

I. הערכה הערכת תפוקות למידה ומיקוד בשיפור איכויות ההוראה והלמידה ובכלל זה מידת ה

 .מותאמת )חלופית(

II. הצעה חדשנית, ייחודית ומקורית.מידת היות ה 

III. שפעה של הפרויקט על גורמים שונים.היקף הה 

IV. .יכולת  לממש בפועל את ההצעה שהוגשה 

V.  שיתוף פעולה עם גורמים נוספים בפרויקט ובתוצריו. מידת 

VI. .יכולת המוסד להפעיל את הפרויקט המוצע לאורך זמן ובמסגרת התקציבית הקיימת 

VII. .מנגנוני הערכה ובקרה של המוסד על הפרויקט 

VIII.  .מנגנונים לניטור ומעקב לאופן הצלחת הפרויקט והטמעתו 

IX. .קיומו של פוטנציאל להרחבת הפרויקט בתוך המוסד ולמוסדות אחרים 

X. התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה 

  תחום ב':

  הצעה למחקר יישומי לקידום ההוראה, הלמידה וההערכה.

 כלול:לההצעה על 

 רקע תיאורטי קצר. •

 רציונל. •

 מתודולוגיה. •

 לוחות זמנים לביצוע המחקר  •

 עלויות.  •

 הפניה למקורות ביבליוגרפים.  •

 מילים. 3,000הצעת המחקר לא תעלה על  •

 
 יכללו את ההיבטים הבאים:ההצעות הקריטריונים לשיפוט 

I. .מחקר בעל השלכות יישומיות לנושא ויכולת לממש בפועל את ההצעה שהוגשה 

II. הערכה מותאמת הערכת תפוקות למידה וה מיקוד בשיפור איכות ההוראה והלמידה ובכלל ז

 .)חלופית(

III. הצעה/תיזה חדשנית, ייחודית ומקורית שלא פורסמה עדיין.מידת היותה של ה 

IV. .היקף ההשפעה של המחקר על גורמים שונים 

V.  שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במחקר ובתוצריו. מידת 

VI. .התרשמות הוועדה מאיכות ההצעה 



 
 ותקצובן שיפוט ההצעות

 ואמות לקריטריונים בהתאם אותם ותדרג את הצעות המוסדות תבחן ות"ת שיפוט שתמונה ע"י ועדת .1

 הרכב ועדת השיפוט יובא לאישור ות"ת.. הקורא בקול המפורטים המידה

מלש"ח יחולק בין  1נתן  לכל הצעה והסך של יכל ההצעות ידורגו ע"י ועדת השיפוט בהתאם לניקוד שי .2

המוסד  , ועד למיצוי של מלוא הסכום.75% לגן ולא יותר מהסך שכל ההצעות בהתאם לסדר דירו

 מעלות ההצעה. 25%הזוכה יחויב להעמיד מקורות למימון משלים בשיעור של לפחות 

העברת התקציב בפועל בגין ההצעות הזוכות תתבצע לאחר ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע ע"י המוסד  .3

 .והבטחתה הערכת איכותללאגף 

 

 הגשת ההצעות

 אפרתי בכתובת-לידי תמר מעגן 3.10.2021 -עד האת ההצעות יש להגיש לאגף להערכת איכות במל"ג 

 tamarm@che.org.il האימייל:

 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 

 ד"ר ורדה בן שאול
 סמנכ"ל הערכת איכות והבטחתה

 
 

 
 העתקים:

ופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"תפר  

  פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג

 ד"ר רבקה ודמני, חברת מל"ג 

  מנכ"ל מל"ג ות"ת מ"מ גב' מיכל נוימן,

 מר יניב שבתאי, סמנכ"ל תקצוב 

 גב' רות ארנברג, ממונה מקרו ומטה תקצוב

והבטחתה אפרתי, האגף להערכת איכות-גב' תמר מעגן  

 פורום ראשי המרכזים לקידום ההוראה והלמידה
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